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Seria 52 - Metaliczne, bezo³owiowe farby na szk³o
Seria 52 sk³ada siê z szeœciu bezo³owiowych farb
szklarskich do dekorowania butelek na kosmetyki,
butelek na napoje i szk³a ozdobnego technik¹
sitodruku poœredniego.
G³ówn¹ zalet¹ farb z serii 52 jest wyraŸny efekt
metaliczny i porównywalnie g³adka powierzchnia.
Po wypaleniu, farby tworz¹ metaliczn¹ powierzchniê
zarówno na jasnych jak i na ciemnych szk³ach.
Dostêpne kolory s¹ wymienione w tabeli 1 i na rys.1.
Zastosowanie
Farby serii 52 maj¹ doskona³e w³aœciwoœci do obróbki
we wszystkich powszechnych technikach zdobienia
jak sitodruk (bezpoœredni i poœredni), natrysk
i malowanie rêczne.

Zdolnoœæ do mieszania i kompatybilnoœæ
Wszystkie farby serii 52 s¹ wzajemnie mieszalne.
Warunki wypalania
Polecany zakres temperatur wypalania to 580-630oC.
Wypa³ w temperaturze 580 st C przy czasie
przetrzymania 8-10 minut pozwala na osi¹gniêcie
g³adkiej powierzchni. Jeœli czas przetrzymania jest
krótszy, nale¿y podnieœæ temperaturê wypa³u.
Optymalny rezultat wypalania zale¿y od temperatury
wypa³u, ca³kowitego czasu wypa³u, czasu
przetrzymania w maksymalnej temperaturze i rodzaju
szk³a. W celu osi¹gniêcia optymalnego rezultatu
wypalania poleca siê przeprowadzenie wstêpnych
testów we w³asnych warunkach produkcyjnych.

Do czyszczenia sit i urz¹dzeñ poleca siê 80 452.
Wa¿ne jest, aby nie ucieraæ farb zbyt d³ugo podczas
zapastowywania, w przeciwnym razie efekt metaliczny
mo¿e zostaæ zniszczony.
Sitodruk (bezpoœredni i poœredni)

Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej tych farb
le¿y pomiêdzy 80-85 X10-7/K.
Odpornoœæ na dzia³anie kwasów i zasad

Do druku farb metalicznych zaleca siê stosowanie
siatek poliestrowych 77 nitek/cm (270 oczek/cal).
Media
Do wszyskich standardowych metod aplikacji
oferujemy odpowiednie media i lakiery. Wiêcej
szczegó³owych informacji technicznych mo¿na
znaleŸæ w CerDePrint Media Guide.

Na odpornoœæ wypalonej warstwy farby na dzia³anie
kwasów i zasad maj¹ wp³yw: gruboœæ warstwy farby
i warunki wypalania. W testach laboratoryjnych
i w warunkach produkcyjnych farby z serii 52 wykazuj¹
dobr¹ odpornoœæ na kwasy i zasady (test z 4% kwasem
octowym, 220C, 5h oraz test z 0,5% roztworem
calgonitu, 770C, 16 h).
Chocia¿ odpornoœæ dekorowanego szk³a nie jest taka
jak porcelany, dekoracje wykonane farbami serii 52 na
szkle s¹ uznawane jako odporne na zmywanie.
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Przechowywanie
Farby powinny byæ przechowywane w suchym
miejscu. Otwierane opakowania powinny byæ
starannie zamkniête. W celu unikniêcia zawilgocenia
farby, poleca siê przed zapastowaniem dok³adne
wysuszenie proszku w temperaturze ok. 130oC.
Zgodnie z naszym doœwiadczeniem, pasty mo¿na
przechowywaæ przez okres 6 miesiêcy w oryginalnie
zamkniêtych opakowaniach. Polecamy zu¿ywanie
zapastowanych farb tak szybko jak to mo¿liwe. Je¿eli
pasta jest za gêsta, lepkoœæ mo¿na skorygowaæ
dodatkiem medium.
Nr Produktu
13 52325
13 52326
15 52881
15 52885
16 52222
19 52009

Kolor
z³oto¿ó³ty
czerwonoz³oty
srebrny
platynowy
br¹zowy
bia³y

Kolory wg Pantone s¹ tylko orientacyjne.

Zawartoœæ metali ciê¿kich
Farby serii 52 nie zawieraj¹ o³owiu ani kadmu.
Zawartoœæ metali ciê¿kich jest w tej serii jest poni¿ej
limitów 300ppm dla o³owiu i 200 ppm dla kadmu.
Wskazówki odnoœnie bezpiecznego obchodzenia siê
z produktami zawieraj¹ karty charakterystyki dostêpne
dla ka¿dego preparatu.
Chocia¿ staraliœmy siê dok³adnie odzwierciedliæ kolory,
przyk³ady wydrukowane w informacjach technicznych
mog¹ nieco ró¿niæ siê do wypalonego produktu.
Pantone
872 c M
873 c M
877 c M
8421 c M
8762 c M
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Rys.1 Seria 52 - przyk³ady kolorów
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